
 

 69، بهار  GEOCOMمسابقات دانشجويي  گزارش اولين دوره

 ايده و مهارت های جوان در مهندسی ژئوماتيک

دانشگاه تهران مبنی بر و اطالعات مکانی نقشه برداری  مهندسی در راستای اهداف در نظر گرفته شده در دانشکده

ايده برگزاری ، در ميان دانشجويان کارشناسیو ايجاد روحيه کار گروهی ايجاد انگيزه تالش و تعامل بيشتر 

و طراحی  "ايده و مهارت های جوان در مهندسی ژئوماتيک "با شعار  GEOCOMمسابقات دانشجويی ساالنه 

 شده است.برگزار 

تحت نظر رياست دانشکده جناب آقای دکتر صفری و  9316در سال اولين دوره اين مسابقات با عنايت الهی  

همچنين معاونت آموزشی دانشکده . برگزار شدبه عنوان دبير اجرايی  مسئوليت سرکار خانم دکتر دادرس جوان

 داشتند.وظيفه نظارت اجرايی اين دوره از مسابقات را بر عهده نيز  آقای دکتر حسين عارفی

صابر،  محسن، آقای مهندس سادات از اعضاء فعال در برگزاری اين دوره مسابقات آقای مهندس يوسف کنعانی

 را می توان نام برد. بيداقی  احدو آقای آقای مهندس حامد حسابی 

بر  055/9 در مقياسساختمانها و سه بعدی سازی  تهيه نقشهارائه ايده برتر در زمينه موضوع مسابقه دوره اول 

پروژه يک  و انجام با هدف آشنايی دانشجويان  دستورالعمل های سازمان نقشه برداری کشور و اساس ضوابط

 در محدوده پرديس دانشکده های فنی تعريف شده است. در قالب کارگروهی عملی از ابتدا تا انتها

از کليه دانشجويان کارشناسی رشته نقشه برداری در سراسر پس از تعيين موضوع، لوگو و طراحی پوسترها 

نفره و يک  3گروه  8آمد. شرکت کنندگان در مجموع در قالب ايران برای شرکت در اين مسابقات دعوت به عمل 

نام نويسی کرده که يک گروه بنا بر مشکالت داخلی از ادامه ر مسابقه د نامفرم آنالين ثبتاز طريق نفره  2گروه 

 رقابت باز ماند.

قطعه نسبتا برابر با هم پوشانی تقسيم بنده شده و بر اساس قرعه کشی انجام شده  1در ابتدا محوطه پرديس به 

 هر يک از گروه ها مسئوليت توليد نقشه يکی از مناطق را بر عهده گرفتند. 

https://fs27.formsite.com/geocom/form1/index.html


 

 

اساس  برنامه ريزی صورت گرفته و با توجه به وضعيت دستگاه های موجود در انبار دانشکده و مطابق برنامه بر 

کالسی دانشجويان، جدول زمانبندی و فرم تحويل دهی وسايل آماده شد که نه تنها زمان در اختيار بودن دستگاه 

مدت زمان کار اجرايی هر  دستگاه توسط ايشان، با ثبت زمان ورود و خروج را به مسئول انبار نشان می داد، بلکه

  گروه نيز ثبت گرديد.

 

ساعت اجازه استفاده از دستگاه ها و برداشت  4زمان هر کدام به مدت  0گروه های شرکت کننده در مجموع در 

بل قيق زمينی قنقطه با مشاهدات د یداده ها را داشتند. به منظور تامين نقاط کنترل و چک به با هدف ارزيابی، تعداد



 
از شروع مسابقه برداشت و مختصات تعدادی از آنها به عنوان نقطه اصلی در اختيار هر يک از گروه ها قرار داده 

 شد. 

 99پس از برداشت اطالعات فاز دفتری ترسيم و کارتوگرافی توسط دانشجويان انجام شده که در کل مدت زمان 

 وليد خروجی ها زمان در اختيار دانشجويان قرار داده شد.روز برای اخذ داده های زمينی و ترسيم و ت

 پس از اتمام مهلت مسابقه، ارزيابی دقيق خروجی ها از منطقه نظر معيارهای زير انجام شده است.

 برداشت جزئيات 

 ترسيم و کارتوگرافی 

 برداشت و مدلسازی سه بعدی 

 نو آوری و ايده پردازی 

 کيفيت و نحوه ارائه 

ارزيابی در دو مرحله ارزيابی دقيق فنی و ارزيابی کيفی انجام شده است. در مرحله اول جزئيات فنی نظير دقت 

تماميت و رعايت اصول نقشه ها مد نظر قرار داده شده در حاليکه در مرحله دوم ايده پردازی، برداشت و ترسيم، 

 ر داده شده است.کيفيت ارائه، روحيه کار گروهی و خالقيت معيار ارزيابی قرا

  
 



 
برو ودر مجموع می توان گفت کيفيت کار تمامی گروه ها بسيار باال بوده و همين امر کار را برای داوران با سختی ر

به عنوان سوم مشترک دست يافتند.  با کسب امتيازات برابر دو گروه ها،به طوری که به علت نزديکی رقابتنمود 

ابقه سه گروه برتر تعيين و در جشن ساليانه دانشجويان مورد تقدير قرار گرفتند. به هر حال با توجه به ذات مس

 اسامی برندگان به ترتيب عبارتند از:

 زينب منصوری و محمد چکنه، مقام اول: زهرا اکبرزاده المانی 

 یک ست کامل ترازیاب شامل دوربین ترازیابی، سه پایه و شاخص ،به هر کدام از نفرات گروه اول-

 ترازیابی به همراه یک عدد مینی منشور اهدا گردید.

  :آرش ابوعلی و مهکامه قاسمی، هژير بهرامیمقام دوم 

 متر  یک عددبه هر کدام از نفرات گروه  به گروه دوم، یک عدد دستگاه ترازیاب به گروه و همچنین

 اهدا گردید.  متری 06لیزری 

 و محمد آقاقلی زادهحاتم رامش ، کيانوش محمد پناه: مشترک مقام سوم 

 مقام سوم مشترک: شهاب الدين بادام فيروز، سجاد صابری و فائزه قربانی 

  اهدا گردید. متری 06به هرکدام از نفرات گروه سوم، یک عدد دستگاه متر لیزری 

 ه است.تامين شد تجهيزات نقشه برداری پورآساشايان ذکر است که جوايز مسابقات فوق به پشتيبانی مالی شرکت 

 

در مجموع می توان اولين دوره اين مسابقات را مفيد و موثر ارزيابی نمود و تاثير مسابقه و انگيزه رقابت بر روی 

دانشجويان را بسيار مشهود و ارزشمند دانست. به جرات می توان گفت در اين مسابقات بسياری از مفاهيم علمی 



 
ده و ملموس تر شده است. تهييج دانشجويان به استفاده از و تئوری برای دانشجويان جنبه اجرايی و عملی پيدا کر

گر ياز د دبه يادگيری نرم افزارهای متعد رغبت دانشجويانمطالب علمی آموزش داده شده در حل مسائل جديد و 

 شود.های برتر مشاهده میهای گروهدر ادامه قسمتی از خروجی دستاوردهای ارزشمند اين مسابقات می باشد.

  

 



 

 
 

 

 
 

در پايان از کليه اعضاء علمی و کارکنان و دانشجويان دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران تشکر کرده اميدواريم 

 در سالهای بعد شاهد برگزاری هرچه با شکوه تر اين مسابقات باشيم. 


